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הוראות בטיחות

למניעת תאונות לרבות מכת חשמל או שריפה הנגרמות כתוצאה משימוש לא נכון, אנא קראו מדריך זה 
בקפידה טרם השימוש במוצר ושמרו אותו אצלכם לעיון בעתיד.

וראות בטיחות

מוצר זה מותר לשימוש על ידי ילדים בני 8 ומעלה ועל ידי אנשים הסובלים מקלות גופנית, תחושתית או 
שכלית, או בעלי ניסיון מוגבל או ידע מצומצם במידה והם נמצאים תחת השגחת הורה או מישהו ששומר 

עליהם וזאת על מנת להבטיח הפעלה בטוחה ולמנוע סכנות מכל סוג שהוא. פעולות הניקיון והתחזוקה 
לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.

שואב האבק אינו צעצוע. חל איסור על ילדים לשחק עם המוצר או להפעילו. אנא נקטו זהירות בעת 
השימוש בשואב האבק בקרבת ילדים. אין לאפשר לילדים לנקות או לבצע פעולות תחזוקה של שואב 

האבק אלא אם כן הושמה עליהם השגחה מצד הורה או אדם ששומר עליהם.

אין לעשות שימוש בשואב האבק במקום פתוח או על גבי משטחים רטובים. השתמשו בשואב האבק רק 
במשטחים יבשים במקומות סגורים. אין לגעת בתקע החשמל או בכל חלק אחר של שואב האבק בידיים 

רטובות.

לצמצום סכנת ההתלקחות, הפיצוץ או הפגיעה, בדקו על מנת לוודא כי סוללת הליתיום ומתאם הטעינה 
אינם פגומים טרם השימוש. אין לעשות שימוש בשואב האבק במידה וסוללת הליתיום או המטען פגומים.

מוט המברשת של הגליל הרך, הסוללה, פין המחבר המתכתי והשואב האבק מוליכים חשמל ואין לטבול 
אותם בתוך מים או כל נוזל אחר. וודאו לייבש את כל המסננים לאחר ניקיון המוצר.

למניעת פגיעה הנגרמת כתוצאה מחלקים ניידים, כבו את שואב האבק טרם ניקוי מוט מברשת הגליל 
הרך. מוט מברשת הגליל הרך, תא האבק והמסנן חייבים להיות מותקנים כנדרש טרם השימוש בשואב 

האבק.

השתמשו רק במתאם טעינה מקורי, מדגם:
YLS0241A-E300080

Input: 100-240v. -50 Hz/60 Hz; 0,8 A MAX
Output: 30V -- .; 0,8 A

 לעולם אין לעשות שימוש במתאם שאינו מקורי, כיוון שהדבר עשוי לגרום להתלקחות של סוללת 
הליתיום.

אין לעשות שימוש בשואב האבק להרמת נוזלים מתלקחים או דליקים, כגון בנזין או חומר מלבין, אמוניה, 
תכשירי ניקוי לניקוז תעלות או נוזלים אחרים.

אין לעשות שימוש בשואב האבק להרמת חלקיקים של קיר גבס, אפר כגון אפר של קמין או חומרים 
המעלים עשן או בוערים כגון פחם, בדלי סיגריות או גפרורים.

ן לעשות שימוש בשואב האבק להרמת חפצים חדים או קשים, כגון זכוכית, מסמרים, ברגים או מטבעות, 
אשר עשויים לגרום נזק למכונה.

הרחיקו שערות, בגדים רפויים, אצבעות וחלקי גוף אחרים מפתחים וחלקים ניידים של שואב הא
בק. אין לכוון את הצינור, מטה או כלים לכיוון העיניים או האוזניים שלכם או 

להכניס אותם לתוך הפה שלכם.

אין להניח שום חפץ לתוך פתחי שואב האבק. אין לעשות שימוש בשואב האבק עם פתחים חסומים. 
הרחיקו אבק, מוך, שערות או פריטים אחרין שעשויים לצמצם את זרימת האוויר.

אין להשעין את שואב האבק נגד כיסא, שולחן או משטח לא יציב אחר, כיוון שהדבר עשוי לגרום נזק 
למכונה או לפגיעה אישית. במידה ושואב האבק ניזוק בעקבות הפלה שלו או שיש בו תקלה מכל 

סוג אחר, אנא צרו קשר עם מחלקת השירות המוסמכת שלנו. לעולם אין לנסות ולפרק את המכשיר 
בעצמכם.

יש להקפיד לנהוג בהתאם לכל ההוראות המופיעות במדריך זה המתקשרות לטעינה חוזרת של הסוללה. 
כשל בטעינה נכונה של הסוללה בטווח הטמפרטורה המצוין עלול לגרום נזק לסוללה.

.Dreame השתמשו רק באבזרים ובחלקי חילוף המאושרים על ידי

אין לעשות שימוש בשואב האבק ללא תא אבק נקי ומסנן מותקנים למקומם.

וודאו כי שואב האבק מנותק ממקור החשמל כאשר אינו בשימוש למשך פרקי זמן ארוכים כמו גם טרם 
ביצוע פעולות תחזוקה או תיקון מכל סוג שהוא.

אנא נקטו זהירות יתרה בעת השימוש בשואב האבק לניקוי מדרגות.

אין להתקין, להטעין או לעשות שימוש במוצר זה במקומות פתוחים, בחדרי אמבטיה או סביב בריכה.

אזהרה מפני סכנת התלקחות: אין לשים כל סוג שהוא של חומר ריחני לתוך מסנן שואב האבק. מוצרים 
מהסוג הזה ידועים כמכילים חומרים כימיים מתלקחים שעשויים לגרום להתלקחות של שואב האבק.

מוצר זה נועד לשימוש ביתי בלבד.

אנו חברת Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., מצהירים בזאת כי ציוד זה תואם את התקנים 
הישימים ואת התקנים והתיקונים האירופאיים. הטקסט המלא של הצהרת התאימות של EU זמין 

.www.dreame-technology.com:להשגה בכתובת האינטרנט שלהלן



78 79

סקירת המוצר
שמות החלקים

מסך תצוגה

מוט מאריך

פיית גלילה רכה

שקע טעינה

מתג הפעלה / כיבוי
לחצו כדי להפעיל
שחררו כדי לכבות

HEPA מכלול מסנן

כפתור שחרור מוט 
מאריך

כפתור שחרור ראש 
מברשת

מכלול ציקלון

כפתור שחרור 
מיכל אבק

סקירת המוצר
אביזרים

מתאם מתח

מוט הארכה

צינור הארכה

מכלול טעינה 2 ב-1 ואחסנה 
(כולל 2 ברגים ו- 2 דיבלים)

פיית מברשת 2 ב- 1

פייה ממונעת מיניפיית גלילה רכה

פייה צרה 2 ב- 1
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טוען
הערה:

טענו את שואב האבק במלואו לפני שתעשו בו שימוש לראשונה. זה יארך בסביבות 4   
שעות. 

לא ניתן להשתמש בשואב האבק תוך כדי שהוא בטעינה
שאיבת אבק במצב טורבו למשך פרק זמן ממושך יביא להתחממות של הסוללה, מה 

שיגדיל את זמן הטעינה. אפשרו לשואב להתקרר למשך 30 דקות לפני טעינתו.

חיווי מצב סוללה

סוללה חלשה

הערה: ברגע ששואב האבק טעון במלואו, החיווי יכבה לאחר 5 דקות ושואב האבק ייכנס 
למצב חיסכון באנרגיה.

סוללה חצי טעונה

כמעט מלאה

טעונה במלואה

פועלמהבהבכבוי

כיצד להשתמש

הערה: אם יהיה לכם צורך לשים לב לכל תופעה חריגה במהלך השימוש במוצר, המסך יקפיץ הודעה. 
עליכם לבצע את ההוראות שעל המסך כדי לשמור על הביצועים תקינים.

הערה: אם אין פעולה יותר מחמש שניות, המערכת תצא אוטומטית מממשק הגדרת 
השפה ומידע התצוגה יכבה.

הכרת הפונקציות של מסך התצוגה

הגדרת שפה

נעילה אלקטרונית/איפוס מסנן

טבעת ניטור רמת סוללה

מתג גיר/הגדרת שפה

לחצו כדי למתג למצב עבודה

כחול: רמת סוללה היוא יותר מ- 20%

לחץ והחזק למשך 3 שניות כדי להיכנס לממשק 
הגדרת השפה

לחץ על מנת להחליף בין מצב אקו, בינוני, טורבו

אדום: רמת סוללה היא פחות מ- 20%

לחצו והחזיקו למשך שניה וחצי כדי להכנס 
לממשק איפוס המסנן

תוכלו להגדיר את שפת בקשת התצוגה לפי השיטות 
הבאות לפי הצורך.

לחו על     והחזיקו אותו למשך 3 שניות כדי להיכנס 
לממשק בחירת השפה, לחצו על     כדי לגלול ברשימת 

השפות, בחרו את השפה המתאימה ואז לחצו על     
והחזיקו אותו למשך 3 שניות כדי לשמור את ההגדרה 

שלכם.
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כיצד להשתמש

מצב 2: מצב ניקוי רציף )נעילה אלקטרונית(

מצב 1: מצב ניקוי רצוף

מצב ניקוי
ישנם שני מצבי עבודה לשואב האבק, אותם ניתן לבחור בהתאם לצרכים שלכם.

לחצו והחזיקו את מתג שואב האבק כדי להתחיל לעבוד, ושחררו אותו כדי להפסיק מיד.

במצב המתנה, לחצו על מקש המנעול האלקטרוני כדי לעבור למצב ניקוי רציף ואז לחצו 
לחיצה קצרה על המתג כדי להפוך את שואב האבק למצב ניקוי רציף.

השתמשו במנעול האלקטרוני כדי לשחרר את האצבעות ולהימנע מעייפות האצבעות 
הנגרמת על ידי לחיצה על המתג.

הערה:
במצב זה, לחצו לחיצה קצרה על המתג כדי להשהות את הפעולה או להתחיל שוב, ומצב העבודה של 

שואב האבק לא ישתנה.
לחצו שוב על המנעול האלקטרוני כדי לצאת ממצב הניקוי הרצוף.

הערה:
אם חלק מסתובב נתקע, הוואקום עלול להיכבות אוטומטית. הסירו את כל החפצים הזרים 

שנלכדו, ואז המשיכו להשתמש.
השואב ייכבה אוטומטית אם המנוע שלו יעבור למצב הגנה מפני התחממות יתר. המתינו 

עד שטמפרטורת המנוע תחזור לקדמותה לפני שתמשיכו להשתמש.

כיצד להשתמש
שימוש באביזרים אחרים

זרבובית מברשת 2 ב 1-: מתאימה 
לשאיבת אבק וקרדית על מיטות, ספות ובדי 

רהיטים אחרים.

זרבובית מברשת 2 ב 1-: מתאימה 
לשאיבת אבק מחריצים ופינות של דלתות 

וחלונות, מדרגות ומקומות אחרים קשים 
להגעה.

פייה גלילית רכה. 
מתאימה לשאיבת אבק מעץ, אריחים, 

שיש ומשטחי רצפה קשים אחרים, כמו גם 
לשאיבת שיירים גדולים יותר של לכלוך 

ופסולת.
הערה: ניתן לחבר את הפייה הגלילית 

הרכה ישירות לשואב האבק. 

מברשת קרדית חשמלית: תנודות חזקות 
מניבות פעולות ניקוי עמוקות להסרת קרדית 

ואבק ממזרנים ומשטחי בד.
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כיצד להשתמש
צינור רך נמתח: משמש לניקוי מקומות קשים להגעה. 

הערה:
אם חלק מסתובב נתקע, הוואקום עלול להיכבות אוטומטית. הסירו את כל החפצים הזרים 

שנלכדו, ואז המשיכו להשתמש.
השואב ייכבה אוטומטית אם המנוע שלו יעבור למצב הגנה מפני התחממות יתר. המתינו 

עד שטמפרטורת המנוע תחזור לקדמותה לפני שתמשיכו להשתמש.

כיצד להשתמש

אנא טענו בהקדם 
האפשרי.

 יש לבדוק אם תא 
האבק, מוט ההארכה 

וזרבובית הגלילה 
הרכה חסומים.

 אנא טענו בהקדם 
האפשרי

 עיינו במדריך 
התחזוקה ]פיית גליל 

רך[ לניקוי חומר 
הסיבים והשערות 

הנכרכות סביב מברשת 
הגלילה.

אנא המתינו והמשיכו 
להשתמש לאחר 

שטמפרטורת המנוע 
תשוב להיות תקינה.

 עיינו במדריך 
התחזוקה ]ניקוי מסנן 

HEPA[ להסרת המסנן 
והחלפתו.

שגיאת סוללה: יש 
ליצור קשר עם אנשי 

שירות הלקוחות שלנו 
לצורך תחזוקה.

 לחצו והחזיקו את 
ה-     למשך 5 שניות 

כדי להיכנס למסך 
הספירה לאחור של 

איפוס המסנן. כאשר         
מופיע על המסך, זה 

מציין שהאיפוס הצליח.


